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Beste bewoner, 
 
In eerdere brieven en tijdens informatiebijeenkomsten hebben we u laten weten dat 
we starten met de aanleg van de rotonde Zeestraat-Warande. Op dinsdag 19 april 
2022 start de KWS de werkzaamheden. Vanaf 11 april zal de aannemer starten met 
de voorbereidende werkzaamheden. In deze brief kunt u lezen wat er gaat gebeuren 
en wanneer. 
 
We delen het eerste deel van het werk op in 4 fasen, die dit jaar worden 
uitgevoerd. 
Op de tekening welke u kunt vinden op de website van de gemeente Beverwijk 
onder projecten www.beverwijk.nl/doorfietsroute kunt de fasering inzien. Zo blijven 
de huizen en parkeergelegenheid in de straat zo veel als mogelijk bereikbaar.  
 
Voor de nood- en hulpdiensten worden ter plaatse tijdelijke maatregelen genomen 
om de bereikbaarheid in stand te houden. 
Deze periode proberen we wel zo kort mogelijk te houden. Voor voetgangers blijven 
de opengebroken werkvakken bereikbaar door loopschotten ter plaatse van de 
huidige trottoirs. 
En voor fietsers wordt een alternatieve route aangebracht welke met bewegwijzering 
is aangegeven 
 
De werkzaamheden starten op maandag 18 april 2022. 
De fasering, onder voorbehoud van extreme, is als volgt: 
Fase 1  19 april t/m 23 mei 
Fase 2  24 mei t/m 8 juli 
Fase 3  8 juli t/m 22 juli 
Fase 4 Weekendafsluiting vrijdag 23 juli 20:00 uur tot maandag 26 juli 05:00 uur.  
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Communicatie aannemer  
Door de aannemer wordt u per fase met een bewonersbrief apart op de hoogte 
gehouden van de detailplanning van de werkzaamheden.  
 
Groenwerkzaamheden. 
Daarna of gelijktijdig volgen er afrondende werkzaamheden, zoals het planten van 
bomen en ander groen. Indien dit mogelijk is worden deze werkzaamheden in het 
najaar uitgevoerd. 
 
Voor vragen en meer informatie 
De gemeente probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Voor vragen kunt u 
bellen, op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur of een afspraak maken met de 
directievoerder, de heer R. van Dam op telefoonnummer 0251-256256 of mobiel 
onder nummer (06) 22718364,  
 
We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken 
Helaas zal door de werkzaamheden overlast ontstaan. Hiervoor vraag ik uw begrip. 
Tijdens de werkzaamheden zal de Warande, Dreef en Noorderwijkweg niet 
toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer voor fietsers en voertuigen. De Warande 
ter hoogte van de baljuwslaan is afgesloten voor (auto)verkeer, Nood/hulpdiensten 
en fietsers/Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de Warande. Door 
borden wordt u hierover vroegtijdig geïnformeerd.  
 
Huisvuil 
De minicontainers voor uw huisvuil en gft kunt u op de huisvuildagen aanbieden op 
de hoekpunten van de straat, buiten de wegafzetting. 
 
Werkzaamheden in de rijweg en parkeervakken. 
De attentieborden voor de werkzaamheden in de zijstraten van het Westerhoutplein 
worden vroegtijdig geplaatst zodat u in de gelegenheid wordt gesteld om u auto 
indien nodig ergens anders te parkeren.  
 
Nogmaals de werkzaamheden op het Westerhoutplein en omgeving zorgen voor 
overlast. Dat kunnen we niet wegnemen. Maar we doen er alles aan om de overlast 
te beperken. We hopen op uw begrip. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beverwijk, 
namens hen, 
teammanager Ingenieursbureau, 
 
 
 
J.J.A. Gozeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


